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Ti nye rekrutteringsfilmer laget til sosiale medier, SMM-evaluering,
sikrere pålogging på Kirkebakken, veiledningsbok for liturgiske
tekster og konfirmantkampanje på Tiktok - det er noe av det du kan
lese om i mars-brevet fra Kirkerådet.

Se morgendagens kollega
Denne vinteren er det mange som fortjener applaus for godt
rekrutteringsarbeid! Kirkelige medarbeidere fra hele landet har vært til
stede på en lang rekke utdanningsmesser. Takk til dere som har laget
kreative og attraktive stands som har trukket tilsammen tusenvis av
ungdommer. Gjennom gode møter og samtaler har dere fått mange unge
til å åpne øynene for kirken som arbeidsplass, og dere har gitt dem: Jobb i
kirken!
Men det er ikke alt. Vi vet at rekruttering til kirkelig tjeneste i stor grad
foregår lokalt og gjennom etablerte relasjoner. Også her er det mange som
fortjener honnør: Engasjerte ansatte, ungdomsledere og andre som tør
utfordre enkeltpersoner til kirkelig tjeneste. Hvis du er en av disse: Takk!
Din innsats er avgjørende for at vi skal kunne være en landsdekkende
folkekirke også i framtiden.
Nå er det tid for dyst igjen, for denne våren skal mange velge studier.
Kjenner du noen som egner seg til å jobbe i kirken? Fortell det til dem!
Nå kan du også få litt drahjelp til arbeidet. For i tillegg til det avgjørende
lokale arbeidet, og innsatsen for å møte unge på utdanningsmesser, jobber
vi for å treffe aktuelle kandidater i enda flere kanaler. Derfor lanseres nå

en jobbikirken-kampanje på sosiale medier. Her presenteres ansatte i ulike stillinger
i kirken i korte videosnutter, også her med oppfordringen: jobb i kirken!

15. april er fristen for samordna opptak. Kjenner du en du kunne ha
utfordret? At nettopp du gjør nettopp det kan bety mer enn du tror.
Aleksander Garmann Gullaksen, teamleder rekruttering
Marsnytt
Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men
det koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her.
Sensitiv persondata i kyrkja krev trygg pålogging. Det er no etablert, og
skal straks takast i bruk av alle på intranettet. >> Les meir på Kyrkjebakken,
intranettet til Den norske kyrkja

Rekruttering til både utanning og deretter jobb i kirken er noe alle utfordres
til å bidra til. Nå er ti nye, sosiale medier-vennlige filmer klare for bruk. >>
Se mer på Kirkebakken eller i Ressursbanken (ingen pålogging)

Rekruttering til jobb i kyrkja blei starta som eit prosjekt med planar om tre
års arbeid. No er prosjektet satt i drift, på ubestemt tid. Ei brei satsing på
rekruttering er naudsynt og ikkje lenger avgrensa i tid. >> Les meir på
Kyrkjebakken

Kirkerådet skal legge fram en konkret plan for arbeidsgiverorganisering og
den øvrige kirkeordning. I løpet av våren vil det være mulig for alle å delta
på innspillsmøter spredt over heIe landet. >> Les mer om møtet og kirkelig
organisering på internett

Kyrkjas nasjonale nettside om dåp blir ny, det er eit godt høve til å
oppdatere kyrkjelydens eiga nettside og få på plass rett dåpslenke om de
viser til nasjonal side om dåp. >> Les meir på Kyrkjebakken

Kirkefagforvaltningen er gjennomgått, nå er rapporten klar med funn og
anbefalinger på flere områder. >> Les mer og last ned rapporten på
Kirkebakken

I disse dager mobiliseres det igjen i landets menigheter for Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon, som er landets nest største innsamlingsaksjon.
Menigheter inviteres til å samarbeide på tvers. >> Mer informasjon på
Kirkebakken

Millioner av mennesker i verden lever som slaver på grunn av
menneskehandel, elendige arbeidsvilkår eller andre former for utnytting.
Gjennom Global uke kan din menighet være med å bekjempe moderne
slaveri. Global uke markeres 8.-15. november. >> Mer informasjon på
intranettet Kirkebakken

Rettleiinga med liturgiske tekster for hovudgudstenesta er no klar. Boka
føreligg på begge målformer og er eit godt verkty for tilsette, råd og
frivillige. >> Les meir på Kyrkjebakken
Det formaliserte samarbeidet mellom menighet og misjon, SMM, har
eksistert i 25 år. Nå er ordningen evaluert, og konklusjonen er at SMM er
en suksess. >> Les mer på Kirkebakken.
Årets konfirmantkampanje nærmer seg, nytt i år er at konfirmasjon i kirken
er synlig også på målgruppas svært populære kanal Tiktok. >> Les mer om
SoMe-satsingen og brosjyren, på Kirkebakken

Koronaviruset er som kjend også påvist i Noreg, og skal me som kyrkje og
samlingsstad sette i verk omfattande smitteverntiltak? Svaret no i dag er
nei, vi følgjer råda frå Folkehelseinstituttet. >> Les saka på Kyrkjebakken
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